
Litania do bł. bpa Michała Kozala 
m.: Michał Czyż 

Kyrie                         e –   lei -  son,      Chris -       -       -   te     e – lei  -  son,        Ky -  rie –e     e –   lei -   son. 
Chryste,               u -    słysz nas.      Chryste,                 wy - słu- chaj nas.        Chr-yste, wy –słu - chaj   nas. 
Ojcze z nieba,                     Bo -  że,      Synu, Odkupicielu świa- ta,  Bo -  że,         zmi - łuj się    nad   na  -  mi. 
Duchu Święty,                    Bo -  że,      Święta Trójco,     Je – dy - ny   Bo - że,      zmi - łuj się    nad   na  -  mi. 
Święta                      Ma -  ry   -  jo,       Królowo               Mę – czen– nik -ów,        mó - dl  się     za    na  -  mi. 
Święty                    Woj. – cie - chu,     sławny w męczen – ni - ków  gro - nie,         mó - dl  się     za    na  -  mi. 
Błogo -   -    -    -   -  sła –   wio - ny      Micha -   -   -   -   -   le   Ko –  za - lu,           mó - dl  się     za    na  -  mi. 
Błogosławiony         Mi   – cha - le,      synu wielko  -   -   -  pol - skiej zie - mi,        mó - dl  się     za    na  -  mi. 

Błogosławiony Michale, przygotowujący się do kapłaństwa w cieniu świętego Wojciecha, 
Błogosławiony Michale, dobrodzieju z Krostkowa, 
Błogosławiony Michale, nauczycielu młodzieży, 
Błogosławiony Michale, zatopiony w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, 
Błogosławiony Michale, wychowawco kapłanów, 
Błogosławiony Michale, biskupie w cierniowej mitrze, 
Błogosławiony Michale, ofiarujący swe życie za Kościół i kapłanów, 
Błogosławiony Michale, składający swój los w ręce Boga, 
Błogosławiony Michale, cierpiący z Chrystusem, 
Błogosławiony Michale, Mistrzu Męczenników, 
Błogosławiony Michale, zwycięzco w kajdanach, 
Błogosławiony Michale, świadku mocy łaski Chrystusowej, 
Błogosławiony Michale, z godnością znoszący upokorzenia, 
Błogosławiony Michale, podporo współwięźniów, 
Błogosławiony Michale, niosący pociechę skazanym na śmierć, 
Błogosławiony Michale, własnym przykładem, bez słów, głoszący Chrystusa, 
Błogosławiony Michale, nie poddający się przygnębieniu i trwodze, 
Błogosławiony Michale, pasterzu nieugięty wśród przeciwności, 
Błogosławiony Michale, zawsze gotowy na męczeństwo, 
Błogosławiony Michale, obrońco godności kapłaństwa,  
Błogosławiony Michale, dla Chrystusa spalony na popiół, 
Błogosławiony Michale, wzorze seminaryjnych wychowawców, 
Błogosławiony Michale, patronie naszych trudnych czasów. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 
P: Nosimy w naszym ciele nieustannie konanie Chrystusa. 
W: Aby życie Chrystusa objawiło się w naszym ciele. 
 
Módlmy się: Boże, Ty wezwałeś do męczeństwa błogosławionego Michała, biskupa. † Udziel nam za jego 
przyczyną łaski wytrwania wśród wszelkich przeciwności * i pozwól nam oglądać go w chwale Świętych 
Twojego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


